10

gallhål ans naturreservat
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Spetsa öronen för grönsångarens karakteristiska läte.

Vandra bland pampiga ekar och försynta örter
I den gröna oasen Gallhålan kan du höra ljudet av vattenfallet, leta efter torpruinen eller besöka en utsiktsplats från vilken du ser
Agntjärns blå vattenspegel mellan trädkronorna. Eller varför inte bara promenera på
någon av stigarna och lyssna till fågelsången?

Gallhålan är ett av kommunens naturreservat.
Namnet går tillbaka till -talet. Galla betyder förmodligen något som låter högt som i

gallskrika. Hålan syftar på den sänka som
reservatets sluttningar bildar ner mot Agntjärn.
I slänterna växer ek som ger naturreservatet
karaktär. Flera bäckar slingrar sig ner mot tjärnen och en av dem kastar sig ner för branten i
ett högt vattenfall.
På bergsryggarna växer hedekskog i den
magra jordmånen, medan den frodigare ängsekskogen breder ut sig på reservatets västra
sluttningar. På våren blommar vitsipporna i
vita mattor under trädkronorna.
Här låg ett gammalt torp

Tahult

P

Det finns många spår efter gamla tiders verksamhet. Nära gångstigen finns en torpruin och
intill finns det forna torpets odlingsmarker. De
erövrades från den vilda naturen med mycket

svett och möda. Skogens träd fälldes. Stenar
bröts upp ur jordens hårda grepp och lades i
högar. Dessa kallas odlingsrösen och finns kvar
på många ställen. Det finns också en stenbro
över Dammbäcken vid ängen i öster.
Ett rikt fågelliv

På våren och försommaren klingar fågelsången
i Gallhålan. Grönsångaren är typisk för ekskogen här. Dess sång låter som när man singlar
ett mynt på en glasskiva.
Lövsångare och svarthätta håller också till
i ekskogen liksom kattuggla samt större och
mindre hackspett.
I de fuktigare delarna trivs grå flugsnappare,
gärdsmyg och rödhake. Till Agntjärn kommer
fåglar som gräsand, knipa och storskrake för att
leta mat i form av växter, insekter och fisk. n

Agntjärn

Vägbeskrivning

Landvetter

Grönhult

40

Området ligger inom gång- och cykelavstånd
från Landvetter och Tahult.
Åk kollektivt Ta buss till Önnerödsskolan,
Pinntorpsvägen eller Uppegårdsvägen.
Åk bil Sväng av Rv  40 vid Landvettermotet,
avfart 75, och fortsätt norrut på Härkeshultsvägen.

Fakta
Parkering finns vid Önnerödskolan (N 57˚
41,89’ O 12˚12,52). Därifrån är det 500 meter
till Gallhålan.

Naturreservatet är ett ekskogsområde med
en tjärn. Åsen i norra delen av reservatet är
en del av Tahultsdrumlinen, en imponerande
ryggformad moränavlagring med en bergsklack som kärna. Härryda kommun förvaltar
reservatet.
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Se hur bäckens vatten kastar sig nerför branten.

Vattenklöver

Blekbalsamin

Agntjärn

Eko från förr

Tänk på

Visste du att?

Tips

Framkomlighet

År 1625 ägde kyrkoherden i Landvetter
hälften av hemmanet, medan resten var
öde. Gården beboddes troligen till senare
delen av 1800-talet.

Ridning är endast tillåten på rid- och
gångvägen mellan Grönhult och Tahult.
Hundar ska hållas kopplade.

Blekbalsamin är en växt som ursprungligen kommer från Östeuropa. Den kan bli
en halvmeter hög, blommorna är blekgula och ganska små. Efter blomningen
bildas en frökapsel som vid beröring
exploderar och skjuter iväg fröna.

En anlagd grillplats finns i reservatets
östra del. Det finns en folder om Gallhålans naturreservat samt mer att läsa på
harryda.se.

Flera anlagda stigar finns. Det finns informationstavlor vid flera av reservatets
entréer.
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